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  ةمقدم

   الموقع الرسمي لألحـواز والثورة العـربية األحـوازية–شبكة األحـواز لالنترنت 
  

  : المرآز العـربي األحـوازي لألعالم –تتشرف شبكة األحـواز لالنترنت 

com.Ahwaz-Al.www 

ورة                    ـان ت  ى سلطة وطـنية لألحواز والث وطني األحـوازي اعل ومي للمجلس ال نشر الميثاق الق

ى    –وازیة ـاألح ي المنف واز ف ان األح الم    - برلم رب ودول الع قاء الع ى االش ع ال  ، لترف

ـربية واال        ة وحرآات التحرر واالحرار في          والمنظمات الدولية واألقليمية واالحزاب الع جنبي

ـربي األحـوازي                  شعـب الع ة لل العالم أجمـع ، ان یطلعـوا على حقيقة المطالب الوطنية والقومي

ـالل    وة األحت ران بق ـتها ای ـية انـتـزع ة شرع ب تاریخي ـلنية ، وهي مطال مية وع صورة رس ب

ـوازي من ممارسة دوره     واالستـعـمار وبغـزو عـسكري همجي عـطلت الشعـب العـربي األح       

   .1925الوطني والقومي واالنساني الدولي منذ عام الحـضاري 
  

ا           ـ وان األحتالل الفارسي لألحواز هو احتالل ع        ا بتخليه اندته بریطاني سري اجنبي س سكري ق

ارة      ين ام ة ب ائق مبرم ة ضمن وث ة البریطاني ـتمتع بالحمای ت ت ي آان ـواز الت ارة األح ن أم ع

ة ب  واز وحكوم ـرفت         األح رة وع ك الفت ي تل ـت ف ي منح ذاتها الت دات آ ي معاه ا وه ریطاني

ت      ي الكوی ـربي ف يج الع ارات الخل ى ام ـطيت ال ي اع تقالل الت ة واالس دات الحمای بمعاه

ا منح          ـوالبحرین والسعـودیة واالمارات وق    ك     تطر وعـمان وآان األحـواز من ضمن م ه تل  ل

م الع        ا وباالستقالل         ربي في  ـالمعاهدة التي تنظم عـملية الحك ـتراف به  األحواز وتتضمن االع

ران         ى ای ارس   ( وال تعـترف بتبعـيتها ال ا  ) ف اني   ( او ترآي م العثم ا هو الحال مع     ) الحك ، آم

ـثمانيون ضمن صراع                      ـيتها مع الع ـنازع تـبع ا تـت امارت الخليج العـربي التي  آانت بریطاني

  .المصالح على حساب العـرب 

  
ـربي                   ضية ا ـمن هنا ان ق    شعـب الع رى ارتكبت بحق ال ة آب ؤامرة دولي حتالل األحـواز هي م

ر          ذا القط قوط ه ـواز وس ـربية لألح سيادة الع ي ال اص ف ن انتق ـنه م تج ع ا ن ـوازي وم األح

ا اصالح       ـلى بریطاني ب اآلن ع ي ، یترت تالل الفارس ـمار واالح ب االستع د مخال ـربي بي الع

شعـب األحـوازي في ن          ساعـدة ال ا        األمر بم اء احتالله ران انه ى ای ه واستقالله ، وعل ل حریت ي

ات حسن                       دة االسالمية ومصالحها وعالق ى الوح ا عل التي هي احسن وحفاظ غـير الشرعي ب

ي       ي ف سكري االجنب د العـ دولي والتواج دخل ال ن الت ـنا م اد منطـقـت ـرب وابع ع الع وار م الج

ا  كون وخيمة نحمل مسؤوليتها     منطقة الخليج العـربي ، وما سيترتب عـليه من نتائج قد ت           برمته
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ره  في توسل آل                    الى الحكم االیراني في طهران واال فسيكون شعـب األحـواز في حل من أم

الوسائل النضالية والحضاریة في استعادة حقه الوطني المغـتصب وانهاء آل اشكال االحتالل      

  .الفارسي  في األحـواز المحـتـلة 

  هر آل سيد نعـمـاهـسيد ط
 واز لالنترنتـلشبكة األح السياسيالمستـشار    

1 / 1 / 2003  
  
  

  
  

  نبذة تاريخية عامة وموجزة عن األحـواز
  
  أعـداد

 نعـمة سيد آل طاهـر سيد 

  األحـواز لشبكة السياسي المستشار 

   التحریر الوطني األحـوازيورئيس مفوضية الخارجية لحرآة

  
ـتز  شرف  األحـواز  ه  اع ام  ب ا  ووس ى  اضعه  وطني ه  افـتخـر  صدري  عل ا  ب ـيت  م وه  ، حـي  واورث

  . عزوجل اهللا بأذن النصـر حتى .. المسيرة في أخواني له وادعـو ، البنائي

  
شرفو ارـی ـواز لتكون في سجل الت ـبي األح ي وشع ة عن وطن ذة التاریخي ذه النب یخ ني ان اضع ه

اة استقالل وطني    ب تحریر   الوازي وفي ضمائر احرار وثوار األحـواز ط      ـربي األح ـالع  من  ودع

ائرة   لالت اورثها اعباراالحتالل الفارسي ، وهي   ة الث ى جيال العربية األحوازی تعادة   عل  طریق اس

     .. اعناقنا جميعافي  وهي االمانة التاریخيةالمغتصبة الحق العربي في األحواز 
  
  

  : لألحــواز الرسمي ماالس •
o األحــواز  

o ز - ا - و - ح - أ - ل - ا : وحـروفها 
o آالف خمسة قبل اي ، السالم عليهما مريم بن عيسى المسيح مجيىء قبل تاريخيا وعرفت 

 وهي ، الشرق بالد نيـوتع ) الشوش ( السوس اي سوسيانا : باسم الميالد قبل سنة
 .  واألحـواز دينالراف بالد حضارات احدى عـيالم عاصمة
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o ايالمنو او عـيالم بأسم الميالد قبل الغابرة االزمنة في تاريخيا عـرفت وايضا .  

 :  التاريخ برـع األحـواز على المستعـمرون اطلقها التي األسماء •
o الصفوي اسماعيل الشاه عهد في وازـاألح على انفسهم الفرس اطلقه اسما : عربستان 

 وان عربية ارض األحـواز ارض بأن ايران في الفارسي محكمه عهد وفي منهم اعترافا

 والبرتغاليون واالنكليز العـثمانيون ايضا التسمية هذه ملـاستع وقد ، عـربي شعـب شعـبها

 الفارسي االحتالل عام قبل ما  في وثائقهماستعـمارية اخرى غربية ودول والهولنديون

 العـرب بالد تعـني فهي عربستان معـنى اما ، السليب العـربي الجزء هذا تسمية في لالحـواز

 .  العجم بلغـة

o الفارسي االحتالل بعد اي ، األحـواز على ( 1925 ) عام الفرس اطلقه اسما : خوزستان 

 اي حال وهذا ، فارسيا طابعا العطاءها العـربية هويتها طمس بهدف لألحـواز العـسكري

 حـقيقتها عن وسلخها هويتها وتغيير صليةاال معالمها تغـيير يحاول ارضا يحتل مستـعـمر

على ، وقد استند الفرس في اعتماد هذه التسمية  واالستـعـمار االستيالء بهدف التاريخية

 االستيطان في ارض العرب ، وهم وهي اقوام جاءت الى األحـواز بغرض، خوزية لاالقوام ا

 الخوزية اما انحلت وذابت ا جاءوا الى ألحـواز بعد مجيىء العرب اليها ، واالقوامقوم

اما ذهبت الى عمقها التاريخي والى مواطنها االصلية ، ولم و األحوازي لعـربيبالمجتمع ا

، رامية بماضيها آألحـواز عربية بحاضرها وعيالمية ا، فربية ـلعا األحـواز فييعد لها اآلثر 

العربية بحاضرها واز ية اي استناد تاريخي في ارض األحـبارسية او الفارسية اآلرلوليس ل

راق السومرية ـ تتكامل مع حضارات الععـيالمية، واألحـواز حضارة وماضيها التاريخي 

في  االشورية التي جميعها ترجع في اصولها الى اآلرامية والتي هي عربيةووالبابلية 

 تشكلت صورتها الحالية، وبجذورها المتجذرة بأرض الوطن العربي قديما نقاءها التاريخي 

بعـد مجيىء المصطفى النبي الكريم محمد بن عبد اهللا الهاشمي القريشي القرآنية بالعربية 

بالقرآن الكريم ذلك القرآن العربي اللغة اسالمي العقيدة ، فغدت العروبة هي وعاءه ) ص(

رب وهي صراطا ـعللحدة وين وهدى للبشرية و بشرى للمؤمنهاوروحها األسالم ، وان

ية هذه فأن آل االوطان اما الرد التاريخي على الحجة الفارس .مسلمين لمستقيما للعرب وا

هذا لكن االجنبي جتياح ألوازو واالحتالل ـحل الغ مرت بمرا ومنها فارس نفسهاوالشعوب

ب وقع ـية شعـال يعطي للمستعمر الحق بان يدعي بملكية ارض او بتبعالوضع االستعـماري 

    .رات التاريخ في فترة من فتشمة اـتحت سلطته الغ

o 1925 عام الفارسي االحتالل سلطات اطلقتها التي الفارسية التسمية هي أهـواز او األهـواز 

 واضفاء وتعجـيمها للمدينة العـربية الهوية تغـيير بهدف القطر عاصمة األحـواز مدينة على

 هذه ان يةالعـرب لالجيال او اوالمؤرخ الباحث او للسائح لتبدي عليها الفارسية الصبغة

 وقرى لمدن العـربية االسماء آل تغـيير على الفارسي المستعـمر عـمد وقد ، ايرانية المدينة

 فارسية اسماء اضافة على األحـوازيين العـرب اجبر بل الحد هذا عند يقـف ولم األحـواز

 سيالفار التفريس سياسة ضمن ذلك آل ، اسماءهم من ربيةـالع القابهم الغاء بعد اللقابهم
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 العـربي الجزء لهذا التاريخية الحـقائق وتشوية العـربي ولالنسان جغرافيا للمنطقة

 ومثقفي وثوار وأحرار مناضلي على يحتم هنا من ، العـربية هـويته سلب بهدف المغـتصب

 لألحـواز العـربية التسمية عن الدفاع في التاريخية المسؤولية األحـواز وشعـراء وادباء

 وطنية مهمة وهي ، الطويلة االحتالل سنيين عبر الفارسي المستعـمر ربهاحا طالما التى

 العربية التاريخية وحقيقتها األحـواز عن يدافعون الذي الحقيقيين المناضلين بين فاصلة

 زمان آل في العدو يوظفهم الذين الفارسي المستعـمر الرادة والمستسلمين المتخاذلين وبين

 لذر ومحراثا األحـواز لتاريخ مشوها وبوقا عرقلة اداة كونوالي ونضاله بـالشع حياة من

 وطنهم بحقيقة وتشكيكهم معرفتهم هز بهدف القادمة األحـوازية اجيالنا عيون في الرماد

 وخلق ، الفارسي التزوير الى باالنتماء االنزالق لضبابية ووجرهم البصيرة لفقدان ودفعهم

 على ، الفارسي مرـالمستع هدف ذاته بحد وهذا ، ازلألحـو العربي االنتماء في خطيرة حالة

   . ومحاربته له والتصدى التيقض األحوازيين

  : الرسمي الوطني األحواز علم •
http://www.al-ahwaz.com/AhwazRevolution/AhwazParliament/summery/AhwazFlag.htm 

o مرابينا خضر ( االخضر(  

o منتصفه باللون االخضر تتوسطاهللا أآبرمتشرفا بعبارة   )صنائعـنا بيض ( االبيض  

o وقائعـنا سود ( االسود ( 

o الثمانية نجمةوال الهالل يتوسطه ) مواضينا حمر ( اللون احمر مثلث االيمن الجانب وعلى 

 .  الشعاعات

 العـربي المشرق في العـرب درع األحـواز ان على آذلك ويرمز ، االسالم الى يرمز فالهالل

 هذا استعـمر ما فمتى ، المنيع وحصنه وقلعـته الكبير العـربي للوطن الشرقي وجناحه

 درعا نيكو تحرر ما ومتى ، العـربي والوطن العـربية االمة على خطرا ينقلب الحصن

 وسالمة خير في العربي المشرق يغـدو وبالتالي ، والطامعـين الغـزات ضد العـربي للوطن

  . واستقرار

 لشهداء تكريما وهي ، األحـواز ثورات لعـدد ترمز فهي شعاعات ثمان ذات النجمة واما

 . األحـوازية الثورة

  : األحـواز •
o عـربي احـوازي ماليين 8 لشعـبا تعـداد ويبلغ ، األحـوازي العـربي الشعـب وطن  . 

  : الديانة •
o والشخـصية الهوية أحـوازي ، القومية عـربي ، العـقيدة مسلم األحـواز شعـب ، االسالم  . 

  : اللغة •
o والوحيدة الرسمية اللغة وهي ، العـربية اللغة األحـواز شعـب لغة   . 

 : األحـواز مساحة •
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o  370.000 مربع آيلومتر ألف  . 

  : وازـاألح حدود •
o الشاهقة زاجروس لجبال امتدادا هي التي البخـتيارية جبال بسلسلة فارس يحدها : الشرق 

 .  )الفرس ( العجم بالد عن األحـواز يفصل الذي الطبيعي والفاصل االرتفاع

o العـربي الخليج وحوض العرب وشط العـراق : الغرب  . 

o العـربي الخليج : الغـربي الجنوب  . 

o بلوشستان : الجنوب  . 

o ايران آردستان االخر جانبها وعلى زاجروس جبال : الشمال  . 

o األحواز خارطة 

  

  : العاصمة •
o األحــواز مدينة 

 الى ويقـسمها ) العـراق في دجلـة لنهر تصغـيرا - األحـواز جـيـلد ( آارون نهر يشقها

 .  األمنية واآلخرى الناصرية احداها ضفـتين او منطـقـتـيـن

 : المدن أهم •
o القطر عاصمة وازـاألح مدينة 

o عبادان 

o المحمرة  

o الخفاجية 

o السوس 

o الصالحية 

o دسبول 

o سليمان مسجد 

o بوشهر ( بوشاهر بندر( 

o لنجة بندر 

o ديلم 

o الحيةالف 

o الحويزة 

o البسيتين 

o الدورق 

o الحميدية 

o وغيرها من مدن احوازية آثيرة لم نذآره هنا بقصد االيجاز وليس السرد التفصيلي  
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 : منها ، انهارها بكثرة األحـواز تشتهر : االنهار •
o األحواز دجيل ( آارون(  

o الكرخة 

o الجراحي 

o شطيط 

o عجيرب 

  : االقتصاديات •
o  الزراعة: 

  النخيل 

  الحنطة 

  ـيرالشع 

  )التمن ( الرز  

  )آشمش ( الزبيب  

  قصب السكر 

  القطن 

  العـنب 

  الرمان 

  التين  

  التوت 

  المشمش 

  )آوجه ( البرقوق  

  الحمضيات 

  )البجالء ( الفول  

  حمص 

  اشجار الجوز واللوز 

 - الشمام - الرجي اي البطيخ - شلغم - جزر - باذنجان -بامية ( الخضروات  

  ) . فجل وغيرها الكثير - الطرح -الخيار 

  البطاط 

 )األحـواز تشتهر بالبصل االحمر البارد ( البصل  

  وغيرها من محاصيل 

o  النباتات الطبيعـية:  

  )الخالف ( أشجار الغـرب  

  أشجار الصفصاف 

  أشجار الطرفة 
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  أشجار الكيريكون 

o  المعادن:  

  البترول  

  الكبريت 

  )الجير ( القير  

  االمالح 

o  الصناعة:  

  صناعة التمور 

  ن التمرصناعة الدبس المحسن م 

  صناعة السكر المائع من التمر 

  صناعة المبار من الياف النخيل 

  صناعة الحصران والزنابيل من سعـف النخيل 

  صناعة الصابون 

  صناعة النسيج 

  صناعة الحـرير 

  صناعة السجاد 

  صناعة عـصير الفواآة 

  صناعة األواني الزجاجية 

  صناعة التجفيف 

  المواد الغـذائية 

  التـقـطير 

  لمجوهراتصناعة الحلي وا 

  صناعة الصلب والحديد 

  صناعة الفخار 

  صناعة الزوارق النهرية 

  صناعة الدباغة 

  النجارة  

  الحدادة 

  حياآة المالبس 

يشتهر األحـوازيون بهذه الصناعة ، لدرجة ان البشت ( صناعة البشوت  

األحـوازي ذو قيمة لدي ملوك وسالطين وامراء الخليج العـربي ، ومن ابرز 

  )جاسبي انواعها البشت ال

  صناعة الطابوق 
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o الثروة الحيوانية وحرفة الرعي  

  األغنام 

  الماعـز 

  البقر 

  الجاموس 

  الجمال 

  الحمير 

  البغال 

  الخيول 

  االسماك 

  الطيور 

o التجارة 

تصدير المنتجات الصناعية والزراعية الى ايران والعراق واليمن والكويت ودول  

 :الخليج العربي ، ونذآر منها على سبيل منها بأيجاز 

  دير التمورتص 

  )  البقول - االرز - الشعـير -الحنطة ( تصدير الحـبوب  

  الثياب 

  )بساط من سعـف النخيل ( البواري  

االستيراد ، ارتبطت األحـواز بعالقات تجارية مع الهند والصين ، فأستورد  

  :األحـوازيين 

  العـطور 

  البخـور 

  وغيرها 

ثيرة خصها اهللا بهذا الشعـب اال ان الفرس فاألحـواز تراب عربي حر ، تزخر بها خيرات ونعـم آ

وقفوا موقف المغـتصب حقا من غيرهم ، واخذوا يتلذذوا بخيرات وخصيب ارض األحـواز 

ويصدروا منتجاتها بأسم منتجات ايرانية ، اما الحقيقة والواقع والطبيعة يشهدا بأن هذه 

 عربية ، وحصدها العرب المنتجات عربية المنبت ، زرعـت في أرض عربية ، وسقيت من مياه

األحوازيين وبمناجل عربية ، غلفت بصناديق ايرانية بهدف طمس هوية األحـواز آما طمسوا 

 .وخوزستان وغيرها األهواز أهواز : بتسميات فارسية مثل ) األحـواز ( اسمها العربي 
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  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 
  األساسي البيان

  
  

 .. عالمال أحرار الى ، ربـالع أحرار الى

 .. والتوحيد التحریر قادة الى ، القتال جبهات في المناضلين الى

 .. والتحضير التوجيه رواد الى

 .. األجالء العربية الدول رؤساء الى

  المقام الجليل .. العربية الدول لجامعة العام األمين الى

  االحترام الكلي .. الخليجي التعاون لمجلس العام األمين الى

 .. فارس أحرار والى االسالمية ایران جمهوریة رئاسة الى

 .. العالم دول رؤساء الى

 .. الدولية المنظمات أمناء الى ، المتحدة األمم لهيئة العام األمين الى

 .. العالم في االنسان حقوق ولجان جميعات الى

  

  والتقدیر التحية أجزل وقيادة .. وشعبا قطرا .. األحواز من لكم

 

 :  التالي األساسي البيان بهذا القومي الميثاق نستهل ان األحوازي األعالم انةأم نحن لنا شرف

  

د  رام  السالفكم  األحواز  في  شعبنا  توجه  لق رن  نصف  خالل  الك ر  ق ه  عب  نناشد  ، وشهدائه  ثورات

ه  ، المناصرة ، شعوبكم ومصالح وعقلكم ضميرآم سيادة  استعادة  من  لتمكين وق  لألحواز  ال  والحق

  :  التالية بالحقائق شعبنا مطالب نعزز أوالء نحن وها ، األحواز لشعب المسلوبة

 

الغ  األحواز  في الشعب وأن ، العربي المشرق حصن هو األحواز أن  - أ ة  عدده  الب ين  ثماني  مالی

 مارس قد الشعب هذا وان ، وایمانا ووالء نسبا العربي المشرق أرومات أعرق من هو نسمة

اء  في وأسهم التاریخ فجر منذ ارضه على السيادة اوم  العربي  المشرق  حضارة  بن  الغزو  وق

ا  وشعارا له عقيدة واتخذها االسالمية بالدعوة لالیمان وسارع الفارسي ه  ونظام ه  ، لحيات  وأن

ة  والفارسية  دمشق في الخالفة لسدة الرومية تسلل وعلى الدعوة تسيـيس على ثار  والمملوآي

ا  ، بغـداد في الخالفة لعرین ار  آم ى  ث ة التتر عل ة  ی دتها  اآلری شاریة  وحفي ة  االنك ا  العثماني  آم
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م  من بدءا األحواز في مميزا حكما أقام حتى وحروبه ثوراته تابع  فالمشعشعين  األسدیين  حك

 الفرس حاربوا الذین الكعبيين وأخيرا فالعبادلة فالحماد فالمرازیق فالعلي فالمنصور فالقواسم

ذ  البریطاني واالستعمار الفارسي االستعماري التآمر قاوم آما ، والبریطانيين ام  من  1925 ع

 . األحواز سيادة المغتصب

 

ا  - ب ار  آم اوم  ث ة  الفرس  مخططات  وق ة  البهلوی زاع  الهادف سيادة  انت ى  واالستيالء  ال روات  عل  ث

ـته  وتعجيم  ونفطه  األحواز  اره  لغ ر  وافق شرید  أرض أخصب  من  شعب  أعرق  وتهجي  وت

زارعهم  عن بعيدا المالیين ابع  م م  ومن وتهم  نفطه شوا  وبي دمين  ليعي ه  یمارسون  مع  المهن  أتف

ذر  بينما روات  تب ذا  ث وليس  حفالت  في  القطر  ه ازل  وفي  هليوب الم  ومنتجعات  من ى  الع  وعل

ذه  من  ویحرم  ، العربي  المشرق في أمتنا ضد التسلح وعلى . فارس من قصور في العهر  ه

 .  يالعرب والوطن المشرق هالل أقاليم وبقية األحوازي الشعب الثروات

 

شعب  تابع ولقد - ت ه  ال ا  ثورات شهادة  ومهره ورة  بال ر  ث ورة  اث سبع  بلغت  حتى  ث ى  باالضافة  ال  ال

ه  وأمل للثوار الثوار انصاف منه وتوقع بشعاراته فاستبشر األئمة حكم جاء حتى األحداث  من

 بالدعوة یطهر وأن الفارسية الطاووسية یستأصل أن منه وتوقع األحرار مع األحرار بتعاون

ن  المستعبدة المحكومة الشعوب ینصف وأن اآلریة العنجهية من فارس ا  ، استقاللها  ویعل  آم

ارس  یعرب أن منه توقع ة  للدوحة  ویضمها  ف دا  العربي ا  معي ا  له  ظل  في  الحضاري  تاریخه

 العروبة على االنفتاح في القمر وجزر وجيبوتي الصومال الحكم هذا یسبق أن وتوقع الدعوة

ور  أن األحواز  شعب تصور بل ربيةالع للجامعة واالنضمام دعوة  ن شرق  ال م  من  سي ة  ق  محب

الم  وهدایة ه  ، أجمع  للع يقيم  وأن ارس  في  س ة  ف دة  تجرب داخل  في  رائ شع  ال ة  لت  وسراجا  هدای

 نداءات أن تصور بل ، والتقدم بالمحبة اليها الشعوب تجتذب واالسالم العروبة دنيا في منيرا

دعوة  تمهيدا االسالم في المذاهب وحيدلت تدعو فارس أئمة ضمائر من ستتعالي ى  لل د  ال  توحي

 التشيع یعيد فارس من سينبعث جدیدا عصرا وان ، واالستعمار والتخلف االلحاد ضد االیمان

ى  د  آمذهب  األصيل  جوهره  ال ين  رائ ذاهب  ب ة  الم زه  األربع ة  عن  من سية  الطائفي  والطق

دیس  في  والمغاالت يم  في  والتطرف  التق اد  التقي د   ، واالنتق ى  والتأآي ا  االسالم  أن عل  جاء  م

شعوب  استعمارا  ادة  وال لل ات  اش ل  المبراطوری نهض  جاء  ب ل  بالضمير  لي  ویحرر  والعق

شعوب  ا  الطواغيت  من  ال اء  ویؤهله ة  الحضارة  لبن ة  واقام ة  أنظم ات  حضاریة  تعاوني  وهيئ

ة  سة  دولي ى  متناف ادة  عل يم  اش ا  ولكن  الحضاریة  الق ذه  لبثت  م دیرات  ه  أن والتطورات  التق

ا  خاصة  تشاؤم الى انقلب أن التفائل لبث وما الفارسي الحكم مواقف بعد تالشت ادي  منه  التم
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د  بالطائفية ى  والحق ة  عل اخرات  واالستمرار  العروب د  الفارسية  بالمف اریخ  والتندی  العربي  بالت

داءات  االستجابة  عدم  في  والعناد العراق على الضروس الحرب وأخيرا سالم  لن سبب  ال  والت

دیم  االرواح هاق از في  ارك  في  الضحایا  وتق ام  مع اد  االنتق ل  ، واالحق ى  األحواز  وتحوی  ال

ه  من  هدم بما األحوازي الشعب ثمنها دفع حرب ساحة ا  ونفطه  وضرعه  وزرعه  مرافق  وم

 . المناضلين أبنائه من انتقم وما شعبه من هجر

 

ان  نضاله یتابع أن األحواز في الشعب هذا على آان ولقد - ث ذه  اب يح  حسبما  بالحر  ه ه  ات ك  ل  ذل

ؤدي  والنصرة بالعون مطالبا ذلك من تمكن وحسبما اریخي  دوره لي نم  الت ذه  وليغت  الفرصة  ه

اد  شعبه واعداد مسؤوليته وتحمل عامة ارتباطه تحقيق ومن التحریر من الممكنة النادرة  لجه

ر  د  التحری ارك  في  واالسهام  والتوحي دا  المصير  مع ى  معتم شعب  تضافر  عل  وتصميمه  ال

ى  أوال وتضحياته قاء  نصرة  وعل ا  االش ى  ثاني ساندة  وعل الم  أحرار  ضمير  م ه  الع ر  ودول  غي

  . المنحازة
 

  
  األساسي المؤتمر

 
د  ك  استدعى  ولق شعب  من  ذل ادرة  األحواز  في  ال ار  المب ة  الختي ه  من  نخب  ونضاال  اخالصا  أبنائ

ؤاتمرات  عدة  هؤالء فعقد ، تمثيليه صالحية وخولهم وعلما وخبرة ي  م رروا  ةأساس ا  ق  التأهب  فيه

ال  الفرس  ضد الشقيق العراق لمناصرة األحواز وشعب ر  فرص  واهتب د  التحری  وصيانة  والتوحي

اون  األحواز وحرائر أعراض راق  مع  والتع شقيق  الع يم  واألعراض  الحدود  صيانة  في  ال  ، والق

درا  يج  ودول العراق  وخاصة  العربي  المشرق  دول احتضان  ومق ى  الخل  الكویت  األخص  وعل

ان  ولقد ، األحواز من والمالحقين للمهجرین ذه  آخر  آ ؤتمرات  ه ؤتمر  ، األساسية  الم د  الم  المنعق

 مع منه تجاوبا حدوده الى العراق عودة بعد التأسيسي المؤتمر صفة اتخذ الذي العام هذا مطلع في

شفا  العالمية النداءات د  الفارسي  للتعنت  وآ ذا  فانعق ؤتمر  ه ا  الم اد  مثمن راق  جه ة وبطو الع ه  ل  ابنائ

 من سواء األحواز شعب بدور ومعتزا واألحواز العراق تضحية ومكبرا والشهداء الشهادة ومقدسا

 والعراق األحواز عن والدفاع الشهادة شرف العراقي شقيقه یشاطر القتال لجبهات ابنائه من انضم

ا  ار  من  او وحرائرهم داخل  في  ث ا  حسب  فجر  او اغار  او ال وفر  م ه  ت ة  من  لدی ال  في  امكاني  القت

 بطوالت أن معتزا أبنائه بطوالت وتجاهل قضيته على االعالمي التعتيم عزمه یثن ولم ، واالسناد

  . لشهدائه تمجيد هو العراق شهداء وتمجيد بطوالته هي العراق
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د  ذا  انعق ؤتمر  ه را  الم اطق  احدى  في  أخي شعرا  األحواز  من ى  ان مست  واجب  وشعبه  األحواز  عل

دءا  الوسائل مختلفب الجهاد مسيرة اآمال ة  بالحضاریة  ب سياسية  واالعالمي را  وال ى  اللجؤ  وأخي  ال

ذه  تثمر  لم اذا القتال خنادق م  الوسائل  ه سيادة  تتحقق  ول ا  ، واالستقالل  ال ر  آم اق  أق ومي  الميث  الق

ه  من  المقدمة والمستقبلية الواقعية التاریخية الحضاریة العلمية والدراسة البيان هذا المتضمن  لجان

اق  المسمى  صةالمخت  ة  الموضح  االساسي  بالميث دة  وجوده  ومقومات  األحواز  آينون ه  ووح  حيات

دة  ه  ووح دة  معالم ه  وأصالة  مصيره  ووح ه  نظرت اة  في  وأماني ه  الحي ائجه  ونهجه  ومفاهيم  ووش

ه  ه  ودوره وعالقات ا  ، وشعاره  وعلم ر  آم شریعية  الدستوریة  سلطاته  تنظيم  أق ة  والت  والتنفيذی

ضائية  ه  وأآمل  االساسية  الحهمص  ومرافق  والق ؤتمر  بصيرورة  مقررات سي  الم ذه  في  التأسي  ه

ادة  اختيار صالحيات ومنحه األحوازي الوطني المجلس االنتقالية المرحلة سلطات  ق  الدستوریة  لل

ادة  وعين التنفيذیة اللجنة التنفيذیة السلطة هذه وسمى والقضائية والتشریعية ة  للمرافق  ق ا  العام  آم

ه  وفق  حقوقه عن للتعبير لصالحياتا االجهزة هذه خول ة  وخول  ، ميثاق  األحوازي  االعالم  أمان

د  الميثاق تضمنها التي بالحقائق والتعریف البيان هذا اعالن شرف سلطات  وتحدی  والصالحيات  ال

ا  والمرافق  ادة  في  الجازته اوض  واالتصال  مصالحه  قي ة  المختصة  المراجع  مع  والتف  العربي

   . األساسية والمطالب القومي وااللتزام القومي والرمز األساسي نالبيا أقر آما ، والعالمية
  

  
  األحـوازي األساسي الميثاق

  
   :األساسية المقومات

  
  : األحـواز جغرافية

  
يم  هو  بل العربي المشرق هالل أقاليم أحد األحـواز ز  األقل ه  الممي ه  في شكل  ألن سور  الحصن  ی  وال

يج  درع واألحـواز  ، المتوسط  األبيض  البحر  شرقي  لحوض  ي  المشرق  اي العربي  الخل  العرب

رة  هالال وطن  خاصة  وجزی ة  العربي  وال ا  ، عام ع  لم ه  یتمت ه  ب وه  ویحمي م  من  ویعل  زجروس  قم

م  زجروس  قمم التقاء من شماال المبتدئة الشاهقة سلة  بقم ا  سموا  والمستمرة  طوروس  سل  وارتفاع

رة  وتحاذي  )هرمز مضيق ( السالم باب الجنوب في تواجه حتى شاهقا شم  جزی  سفوح  حاضنة  ق

شمال  في  عيالم  وسهول  ا  ال ا  بم ان  مدن  فيه  وسهول  سفوح  الوسط  في  وحاضنة  ، وعيالم  بهبه

ا  بما األحواز ادان  فيه رة  عب ة  والمحم دورق  والفالحي وب  في  وحاضنة  ، وال  وسهول  سفوح  الجن

   .عباس وبندر لنجة بندر مدن فيها الربما
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يم  وهو   ز  األقل ا  الفاصل  الممي اليم  طبيعي الد  عن  العربي  المشرق  أق ارس  ب اطع  ف صلة  والق  ال

ول  ) القلعة قنطرة المجاور الصالحية ممر هما شاهقين ضيقين ممرین عبر معها الجغرافية  - دزب

شيراز  المؤدي  ( شوشتر  ) الخصبة  األحواز غوطة تستر وممر الشمال في  ( دزفول - دسبول  ل

 والمشرق  األحواز قطر الى والتسلل الممرین هذین اجتياز خالتاری خالل تعذر ولقد ، الجنوب في

  .  األهلية بالحروب األقاليم بانشغال أو الطبيعي األحواز محيط بتخلف او بالتآمر اال العربي

 

ا  العربي  المشرق  أقاليم غزو من ممریه یعبر من الممكن األقليم وهو ا  اقليم را  فاقليم  سهول  من  ب

ا  ألحواز ا شواطىء من وبحرا األحواز التحكم  وخليجي اه  في  ب يج  مي اه  في  الخل يج  مي  العربي  الخل

   .جزره و ومضائقه المائية وممراته

  

ة  بحدوده  األحواز قطر فأن األساس هذا وعلى  ا  هو  الجغرافي  المشرق  من  طبيعي  جزء  جغرافي

 للمشرق  حصنا  استراتيجيا  ویؤلف  ومصالحه  ومصيره حياته وحدة من وجزء الخصيب العربي

ه  بي العر زاة  من  یحمي دد  الغ ه  ویؤلف  استعمر  اذا مصيره  ویه امال  حوضا  مع يج  آ  العربي  للخل

يادته  مارس  اذا بحریا ودرعا ا  س ه  خطرا  ینقلب  آم سرا  ، استعمر  اذا علي سيطرة  للمستعمر  مي  ال

ه  وابادة شرابه وافساد مياهه وتلویث جزره على واالستيالء بحره على ة  احيائ ى  ، المائي ذا  وعل  ه

ة  تكون  اسس اال ره  مهم ى  عين  فرض  تحری ه  عل ة  وفرض  ابنائ ى  آفای قائه  عل ى  وواجب  اش  عل

   . العالم أحرار عنق في وامانة العرب اخوانه
  

  :  األحـواز شعـب
 
ع  هضم العربي المشرق أرومات أعرق من هو األحواز شعب ان ا  الهجرات  جمي  الغزوات  وبقای

ا  وصنع  يالعرب  المشرق  شعب من جزء هي شعبية نوعية منها والف ر  حضارته  منه داده  عب  أج

سلوقيين  والكيشين والسومریين العيالميين دانيين  حضارة  مع  تكاملت  حضارة  ، والعرب  وال  الكل

سوس  من  بدءا عواصم لها وانشأ والبابليين واآلشوریين اء  وعيالم  ال ة  وانته  ، واألحواز  بالفالحي

 .  العربي للخليج اليمنى لضفةا عاصمة جرعاء الى وصلت حتى قدیما الحضارة هذه امتدت آما
  

   :وسيادته وازيـاألح الشعـب نظرة
  
ه  العربي  المشرق  شعب  مع  تفاعل  األحـواز  شعـب  ان اه  والتبصر  التأمل  في  فأسهم  آل  واآتن

سانية  والخير الحق انتصار هادفا فالكون فالحياة االنسان من بدءا الحقيقة واسترشاد المعرفة  واالن
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ر  المنتهى  وسدرة الغيب لعالم الكون مع لتساميوا والحياة االنسان في ه  عن  فعب  باالساطير  نظرت

  . والقوة الخصب وتماثيل الشرائع ومسالت النصر بمسالت وجملها الحياة مرافق واشادة

 

 فاالآادي العيالمي التوحيد في للحياة نظرته وفق فعال وحققها السيادة مارس األحـواز شعـب وان

ابلي  داني فالك فاآلشوري  فالب سلوقي  ل العربي  فال تظم  االسالمي  - ف ة  الوحدة  في  وان ر  الطبيعي  عب

واء  تحت منضویا اال السيادة هذه عن تنازل ما وأنه والشام وبابل عيالم الشامل األآادي التوحيد  ل

زا  واالسالم العروبة ـيته  معت ه  بتبع ه  وایمان ا  ووالئ ان  طالم ة  مرآز  آ ا  الخالف ـداد  في  قوی ان  بغ  آ

ادرا  ا  ق ى ع حكم بح  ل اح  آ ة  والقيصریة  الفارسية  الكسرویة  جم ة  الغربي شمالية  والرومي ان  ال  وآ

امال  ا  متك رة  مع  حكم ة  ( العریب  الجزی وادي  وشامال  ) العربي ل  ( الرحيب  ال  والمغرب  ) الني

   ) .العربي ( العریب

 

د  افح  ولق سلل  األحواز  آ ار  الفارسي  الت ه  وث ورة  أول وآانت  علي ه  ث ورة  االسالم  صدر  في  ل  الث

ساسنيين  على الحنظلية ة  استنصرت  والتي  ال ان  ، بكر  ابي  بالخليف تظم  من  أول وآ  رحاب  في  ان

ة  د  واالسالم  العروب دائن  القادسية  بع ا  ، والم ى  األحـواز  حافظ  آم يادته  عل ا  س  مرآز  شاب  آم

ة  سيس  الضعف  الخالف سلل  والت وآي  الفارسي  والت ام  والممل ارات  األحواز  شعب  فأق  لممارسة  ام

وب  في  القواسم  وامارة والمشعشعين األسدیين امارة منها رفتع السيادة ي  والمنصور  الجن  والعل

  .   الكعبيين امارة وأخيرا والعبادلة والحماد والمرازیق

 

ذي  شوترك  العيالمي  الملك مثل الحكم في أفذاذ األحواز من أعالم التاریخ خالل نبغ ولقد  وحد  ال

 نبغ آما ، الحمورابي التشریع ومسلة النصر مسلة المعي عاصمة السوس الى ونقل بابل مع عيالم

وارا  االدب في  وشعراء  العقائد في وفالسفة التنظيم في وساسة الحروب في قادة منهم د  وث  للتوحي

   .والتحریر

  

 لالنسان منها ونظرته االساسية مقوماته من األساسية مبادئه یستمد األحـواز شعـب فان هذا وعلى

اة  ه  ، يب والغ والكون  والحي ا  اهللا فطره  التي  نظرت اليم  المعززة  ، عليه سماویة  بالتع ة  ال  المكتمل

 لتشریعه آمصدر الخمسة االسالمية بالمذاهب ومؤمنا،  الدعوة تسيـيس رافضا ، الحنيف باالسالم

سلط  أي ورافضا،  الشعب في  االسالمية القيم لترسيخ ومجاهدا،  دین  باسم  ت ى  ال د  عل م  تقالي  الحك

   . والسياسة
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  :التالية األساسية مبادئه تنبثق ومنها لألحـواز األساسية المقومات هي هذه
  

  المبادىء األساسية
 

 والمصير والمصلحة الحياة في معه وموحد العربي المشرق من طبيعي جزء األحـواز ان .1

 خارج مجاورة منطقة وأي فارس عن ومصيرا ومصلحة وحياتيا وتاریخيا طبيعيا ومنفصم

  .  الكبير بيالعر الوطن

  

ه  على سيدا ليكون وأهل حرا ووجد حرا خلق األحـواز شـعـب ان .2  من  وجزءا  األحواز  وطن

ه  الطبيعي  العربي  محيطه  ة  الحق  آامل  ول ادة  من  الحسنة  بالموعظة  بالمطالب ران  قي  ای

ة  الحضاریة االساليب جميع بتوسل الحق آامل له  آما بالسلم األحـواز من االنسحاب  لمطالب

اء  فارس ى  استيالءها  انه وطن  الفارسي  واستغاللها  األحواز  عل ان  األحوازي  لل  استجاب  ف

 من واستحق مبادئه وسالمة موقفه سالمة عن برهن الحضاریة الوسائل لهذه الفارسي الحكم

ا  آل  وفي  األحـواز بحقوق مساس دون معه التعاون وقيادة وشعبا ارضا األحـواز نهض  م  ی

 ضد  االیماني التوحيد مهام في ومساندته العربية للدوحة نضماملال ومناصرته المسلم بالجار

 .  االلحاد وضد الشرك وضد الطائفية

 

ثمن  األحـواز  شـعـب  ان .3 ار  ی راق  تضحيات  باآب ـتز  األحـواز  وتضحيات  الع شهداء  ویع  ب

ارك  لجهاده اشقائه من عربية نصرة وآل واألحـواز العراق دمت  تضحية  آل  ویب  دم وآل  ق

ـزالية  ومحاربة العهد حفظ على ویعاهدهم األبرار والشهداء الشهادة ویقدس نزف آریم  االنع

 .  الدفاع عن شرف الوطن العربي الكبير واالمة العربية المجيدة في العرب أشقائهمساهمة و

 

ادة  من  یأمل  األحـواز  شـعـب  ان .4 ران  قي ستجيب  أن ای ة  للحق  ت ا  واال والصراط  والعدال  فانه

يادته  السترجاع نضاليا مشروع هو ما آل یتوسل ألن األحوازي بيالعر الشعب ستضطر  س

ه  ا  وحقوق ة  ومنه شعبية  التعبئ قاء  واالستنصار  ال ساندته  واألحرار  واألصدقاء  باألش ا  لم  مادی

ه  ودوليا اقليميا وعالميا قوميا ومعنویا اد  من  لتمكين شهاد  الجه ى  واالست سيادة  استرجاع  حت  ال

 .  وطنه من طریدا والمشرد والمعـذب والمجهل ـدمالمع األحواز لشعـب والثروات
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ادة  من  یأمل األحـواز شعـب ان .5 ران  قي تخلص  ای ة  العنصریة  من  ال ة  والعنجهي  والكف  اآلری

 الى والعـودة العـربية على بالفارسية والمفاخرة عامة والعرب العربي للمشرق التعرض عن

 للشيع موحدة الطائفية عن منزهة رائدة ةاسالمي تجربة واقامة الحنيف االسالمي الدین تعاليم

شریع  في الخمسة االسالمية المذاهب ومستلهمة االسالمية ة  الت الة  ومنطلق ة  رس اون  محب  وتع

ى  ومستوجبة  ومنارتها االسالمية الدعوة حصن هي العروبة أن مقررة العربية الدول مع  عل

 .  والمنارة الحصن نصرة فارس

  
  
  االعـــداد مـرحـلـة

  
ثال  األحــواز شـعـب ان ادات  مم ارة  سلطاته  بقي يتوجه  المخت ادة  برسائل  س ران  لقي ا  ای ا  یطالبه  فيه

 موارده آامل واستـغالل حریته وآامل سيادته آامل ممارسة من وتمكينه لألحـواز احتاللها بانهاء

ادة  هذه تستجيب أن یأمل وهو ذه  القي ة  المطالب  له ة  العادل اذا  الحق م  ف ستجب  ل ه  ت يت  فان ى  وجهس  ال

ة  في لمساعدته ستنصرهم ومنظماته وهيئاته العالم دول وقادة العربي العالم دول قادة جميع  مرحل

   : التالية باالجراءات الحضاري التأهيل مرحلة وسيستهل ، التحریر ومرحلة الحضاري التأهيل

  

 وتخطيطا  اعلم  المبدعة  المهاجرة األحوازیة بالعقول باالتصال العمل القيادات هذه استهالل .1

شاء  وأمنا ادة  وتحضيرا  وان ا  وری ى  لتنضم  وانتاج ادات  ال ارة  سلطاته  قي ا  ولتعمل  المخت  معه

 .  الحضاري الوطني التأهيل لمرحلة وتنفيذا وبرمجة تخطيطا

 

ادات  لتكوین العمل القيادات هذه استهالل .2 ة  للمرافق  اختصاصية  قي دفاع  األمني ه  عن  لل  حقوق

ة  د  والریادی شـع  نظرة  لتوحي سان  األحـواز  في  ـبال اة  لالن ر  والغيب  والكون  والحي  بتحری

شـعـب  ة  من  ال اليم  وتعميق  الطائفي ه  في  االسالمية  التع ة  ابنائ ة  بتربي ة  عقالني ة  علمي  ایماني

دعوة  صدر  في  مارسته الذي القيادي دورها لتمارس المساجد دور وباستئناف ة  من  ال  توعي

    . اجتماعية ورعایة واعالم وتثقيف
  

  الـتـحـريــر ـةمـرحـل
  

ـواز  شـعـب  ان ادات  ممثال  األحـ ارة  سلطاته  بقي ستهل  المخت ة  سي ر  مرحل ضالي  التحری  الن

   :التالية باالجراءات
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ادة  االتصاالت لمتابعة الحضاري التحریر مرحلة امكانيات بتجميع القيادات هذه استهالل .1  بقي

م  ارس  في  الحك ا  ف اء  الحسنة  والموعظة  بالحسنى  واقناعه ا ا بانه ين  لألحـواز  حتالله  وتمك

ه  آامل  ممارسة  من  األحـواز  شـعـب ه  واستغالل  حریت شـعـب  للنهوض  ثروات  واالرض بال

ة  والثورة األحـواز سلطات قيادات فان واال  وأبقى خيرا ذلك آان استجاب فان ا  األحوازی  له

اذ  الحق  ع  باتخ ر  المشروعة  الوسائل  جمي وق  النضالي  للتحری ا  للحق  لالعم  واجب  وعليه

 على وأجهزته األحواز في الشعب لتعبئة وتاریخا عرفا المجازة المشروعة الوسائل بمختلف

ة  خوض  ر  معرآ اعالن  النضالي  التحری ان  ب ادات  واعالن  وسلطاته  األحواز  آي ه  قي  مرافق

 استعادة  في  األحـواز  حق  تحقيق  في  دورها منها آل لتؤدي والریادیة األمنية منها وخاصة

 .  ثرواته واستغالل یتهحر وممارسة سيادته

 

ة  في  األحـواز  شـعـب لتمكين العالم وأحرار واالصدقاء باالشقاء االستنصار .2 ر  معرآ  التحری

ر  من  النضالي  فحا  وسهال  شبرا  شبرا  وسفوحه  بقاعه  تحری  االحتالل  واجالء  وجبال  وس

 .  التحضير بمرحلة والبدء األحـواز استقالل واعالن األحـواز عن الفارسي

 

 تتواجد وحيثما العربية الدول وزعماء قادة الستنصار الفرعية وأجهزتها التربية أمانة ةمبادر .3

ا  ساحاتها على األحـواز أبناء من فئة دیم  ورعایته ادي  العون  بتق وي  الم تح  والمعن دارس  لف  م

اء  من  األمية لمحو شعبية مسائية معاهد وبفتح دراستهم متابعة من تمكنهم األحواز النشء  ابن

 .  عروبتهم وجهلت لغتهم عجمت من ولتعریب ازاألحـو

 

ة  التوعية أمانة مبادرة .4 ا  العقدی ة  وأجهزته والء  لتصحيح  الفرعي  واحالل  الغامض  المشتت  ال

دة  المصلحة  ووحدة  الحياة وحدة أن على بالتأآيد االیماني - االجتماعي الوالء  المصير  ووح

شعب  اة  وحدة  من  جزء  هى  األحواز  في  لل ة  ومصالح  ووشائج  ومصير  ومصلحة  حي  االم

 .  العربية

 

ادرة  .5 ة  مب ا  األعالم  أمان ة  وأجهزته ـریف  الفرعي ه  األحـواز  شـعـب  لتع  ومصالحه  بحقيت

دول  بخطط أیضا وتعـریفه وتأثره وارتباطه وأحداثه العالم شؤون على واطالعه ومصيره  ال

ة  الشعـوب بمصالح وغربيها شرقيها الكبرى ـنية  النامي رة  الغ ستن  والفقي وارد  زفلت ـنية  م  الغ

اح  بما ذلك آل ، االستـعماریة مصالحها انماء في الفقيرة قدرات ولتستخدم ة  یت  األعالم  ألمان

  .األعالم وسائل من األحوازي
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ا  بخصائص  األحـواز  أبناء لـتـثـقـيف الفرعية وأجهزتها التـثـقـيف أمانة مبادرة .6  ونهج  ومزای

ي  المشرق  ورسل  وفالسفة لحكماء الفلسفية التعاليم ا  العرب ذه  ومزای اليم  ه ا  التع  عن  وتميزه

دارس  سفية  الم ة الفل شرقية  الغربي ـيف وال اء  وتـثـق ات  األحواز أبن ذاهب بالنظری  والم

ة  ورات  االجتماعي ر  االصالحية  والث اریخ  عب سيس  ضد  الت وح  الت ل  والجن ذلك  ، والتحل  آ

ا  ما ومدى المعاصرة والنظریات بالمذاهب األحواز ابناء تـثـقـيف ل  من  فيه شویه  خل ا  وت  وم

ا  ومدى والتخلف التمزق امعان في أثر من ترآته ا  م ذلك  حسنات  من  فيه ذیب  وآ ول  ته  المي

 .  االبداع من وتمكينها المواهب وصقل فيها االبداع وتنمية الجمالية

 

ادرة  .7 ة  مب ة  أمان ة  الرعای ا  االجتماعي ة  وأجهزته ة  الفرعي نشء  لرعای شـعب  ال رویض  وال  بت

ـقلية  االلعاب داثباستح عقولهم دریبهم  الع ى  وت سية  الریاضة  ممارسة  مع  ممارستها  عل  النف

دریبهم  وتقویتها أجسادهم تنمية لغایة الجسدیة الریاضة وممارسة ى  بت اء  عل  ومن  األجسام  بن

راف  من  والحد  الریاضة  ألعاب  ممارسة على ثم اهي  االحت اعي  والتب  وعدم  الریاضي  الجم

ة  ، والتنافس لمظهريا التبذیر على االعتياد اجازة ة  ورعای د  االسریة  الخلي ى  بالتأآي ا  عل  انه

ة  اع  خلي ا  االساسية  االجتم شعبية  القاعدة  وأنه سلطات  مصدر  هي  المجتمع  أسر  وأن ال  ال

شيخوخة  والطفولة األمومة ورعایة اد  وال ا  واعتم ا  عائله ا  وراعيه ع  في  لتمثيله  شؤونها  جمي

 .  بالتالي والمجتمع متحدها وشؤون

 

ا  الجهاد امانة مبادرة .8 ة  وأجهزته ى  الفرعي دریب  ال ل  ت  األحواز  خارج  المتواجد  األحواز  جي

 وجنودا فيه یعيشون الذي األحواز ألمن حراسا األحواز جيل یكون أن على ذلك یتاح وحيثما

دربا  األحواز  جيل یكون وان الوطن وحمایة لصيانة متطوعين ة  ليكون  م ارك  في  امكاني  مع

يم  ممارسة على ریبهموتد ، والمصير التحریر ة  ق ة  والمسؤولية  والواجب  الحری وة  وتنمي  الق

 .  فيها یعيشون التي الدول بشؤون التدخل وعدم النظام وحفظ االنضباط مع بالنفس والثقة
 

  والـتـحــضـير الـبـنـاء مـرحـلـة
  

ور  األحـواز  شـعـب  ان .1 ره  ف يقيم  تحری ا  س م  نظام يا  شوریا  للحك ستلهما  رئاس ه  من  م  ميثاق

 مبادئه وستعتمد باالسالم المتكاملة السماویة التعاليم من والمستلهمة بنوده في المبينة نظرتهو

ع  تنظيم  في  االسالمية التعاليم شریعه  مصادر  وستكون  شؤونه  جمي رآن  ت ریم  الق سنة  الك  وال
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ة  شریفة  النبوی ذاهب  ال ا  ومع  واالستصالح  الخمسة  االسالمية  والم ا  یتوافق  م د  وم  یفي

  .  لعالميةا التشریعات

 

ور  األحـواز  شـعـب  ان .2 ره  ف د  األحـواز  تحری قاءه  یعاه ه  أش ى  وجيران ه  عل يتوجه  أن اء  س  لبن

 مراعية شوریة العربي المشرق مع وحدة ألیة مؤهلة مميزة تجربة واقامة حضاریا األحـواز

سيادة  سان  ل ه  وصائنة  االن ه  لحریت ه  وعرضه  ومال ا  ليكون  وایمان واة  مع ة  للوحدة  ن  العربي

ش  دءا  املةال وین  من  ب ة  تك ة  الجبه ة  الخطط  الموحدة  العربي ة  االنمائي شائية  واألمني  واالن

 .  الشاملة للوحدة سبيال واالنتاجية والریادیة والحضریة

 

ور  األحـواز  شـعـب  ان .3 ى  مصمم  األحواز  تحـریر  ف ذل  عل د  ب  المواهب  الستعادة  الجه

يط  اشقائه ومن أبنائه من المهاجرة م  لين ام  به ا  مه سلطاته  دةالقي ه  ل  صالحية  ویخولهم  ومرافق

 في اشقائه مع قوة الى األحواز ليتحول األحواز في الحياة مرافق لجميع والتحضير التخطيط

ة  االجزاء وتحریر الغزاة ردع ستلهما  ، المغتصبة  العربي ة  م ر  التحضير  معرآ  من  والتحری

ا آيا ومؤسسا الحنيف دینه تعاليم من النابعة ونظرته وجوده مقومات ز  ن اهيم  ممي نهج  المف  وال

 .  والتحقيق

 

ة  العدل سيرسخ تحریره فور األحـواز شـعـب ان .4 ساواة  والحری ه  في  والم يم  وسيرسخ  آيان  ق

ين  والتراحم التعاون ه  ب وفر  األمن  وسيصون  ابنائ افؤ  وی واطنين  الفرص  تك  األحوازیين  للم

واطن  وألي د  العمل  یرغب  عربي  م زام  ویتعه وطن وا األحواز  بمصلحة  االلت  العربي  ل

 .  والتوحيد التحریر سبيل في للجهاد ومستعـد

 

ر  سيد آيان اقامة الى األحواز تحریر فور سيسعى األحـواز شـعـب ان .5 شرق  منحاز  غي  أو لل

أثر  أو للغرب  وذه  مت يقاوم  ، احدهما   بنف دخل  اى وس ا  ت ة  مشرق  في  منهم ا  العروب  ووادیه

سيادة  لتحقيق هادف ريتحر نضال ألي نصيرا وسيكون ، وقرنها ومغربها يم  وترسيخ  ال  الق

شعوب  وسناصر  ، الحضاریة  ستعمرة  ال يادتها  استعادة  في  الم ا  س شعوب  سيناصر  آم  ال

اظ  في  المتحررة  ى  الحف يادتها  عل ا  وسيمدها  س ستطيع  بم ادي  عون  من  ی ـنوي  م ا  ومع  آم

ا  مآسيها  من والتخفيف ظروفها تحسين في لالسهام سيسعى د  وهو  ، وآوارثه ذ  یعاه  اآلن من

ع  الم  جمي ه  الع سلم  یكون  أن ومنظمات ا  األرض في  وللمستضعفين  سالما  الحقيقي  لل  أعوان
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وق  ار  وضد  نصيرا  المشروعة  وللحق ة  واالستغالل  االفق سالم  والوصایة  والتبعي  واالست

 . ستبدادواال والتجهيل

 

ه  جوهر على محافظا حضاریا آيانا سيقيم األحـواز شـعـب ان .6 ه  تعاليم  باقاس  ومتطورا  وقيم

ات  بأحدث  آخذا م  معطي زة  العل زة  والتطویر  التحضير  وأجه دفاع  وأجه ر  ال  وآخذ  ، والتحری

 .  ومرافقه لسلطاته واالداري التقني التنظيم اساليب بأحدث

 

رر  األحـواز  شـعـب  ان .7 ة  هي  األسرة  أن یق رر  األحواز  في  االساسية  الخلي ه  ان ویق  نظام

 یمارس  الشـعـب وان آلها السلطات مصدر وه األحـواز شعـب ان یقرر آما رئاسي شوري

ار  ه  اختي دة  هي  األسرة  وان باالنتخاب  قيادت ة  الوح ة  الحياتي يلة  وهي  األساسية  والخلي  وس

ة  ضمن ومقني آامل رأیها عن التـعـبير في حقها وأن واالختيار للتـعـبير الشعـب ة  لجن  القری

 عن التـعـبير في الحق آامل لهما حيال ولجنة القریة لجنة وان المدینة في الحي أو الریف في

 التوصيات رفع في الحق آامل لها المدن مجالس وأن المدینة مجلس في ومقترحاتهما رأیهما

وانين  وسن  لدراستها  األحوازي الوطني للمجلس ا  الق ا  ، لتحقيقه  في  الحق  آامل  لالسرة  آم

ة  المرافق  في  خبرة المدینة في الحي أو الریف في القریة ابناء أوفر اختيار ة  االنمائي  واالمني

ة  والحضریة واالنشائية صادیة  والریادی وا  واالقت ة  ليؤلف ة  لجن  آامل  وللجان  ، الحي  أو القری

ار  في  الحق ر  اختي رة  اللجان  اعضاء  أوف وا  المرافق  في  خب ة  مجلس  ليؤلف  ولمجالس  المدین

رة  اختصاصا  المجالس  أعضاء  أوفر اختيار في الحق آامل المدن وا  فق المرا في  وخب  ليؤلف

وطني  المجلس اروا  ، األحوازي  ال نفس  وليخت ة  ب سا  الطریق ة  رئي ذي  للدول ه  یكون  ال  آامل  ل

نهم  ليتألف للدولة العامة المرافق الدارة امناء اختيار في الحق وزراء  مجلس  م ة  ( ال  الحكوم

رئيس  وليكون   ) وزراء  ومجلس  ال ام  مسؤولين  ال وطني  المجلس  أم  مجلس  ( األحوازي  ال

ار  عدالة رجال الوزراء ومجلس الرئيس وليرشح ) األحــوازي الشـعـب نهم  ليخت  المجلس  م

وطني  وا  اعضاء  األحوازي  ال سلطة  ليؤلف ضائية  ال ى  القضاء  مجلس  أي الق  المجلس  ( االعل

  ) . االعلى القضائي

 

ور  األحـواز  ان .8 ره  ف سية  سيمنح  تحری سان  لكل  األحـواز  جن ویين  من  ان ا  أحـوازیين  أب  آم

واطن  لكل  سيمنحها  ل  األحواز  في  مستوطن  ولكل  عربي  م يم  ولكل  األحتالل  قب  في  مق

رهن  أن شریطة  األحـواز  ائهم  اخالصهم  عن  هؤالء  یب ان  لألحواز  ووف  بمقومات  واالیم

وطن  العربي  المشرق  في  تهوعضوی  األحـواز وقيم للحياة ونظرة األحـواز  وان العربي  وال



  الميثاق القومي
   للمجلس الوطني األحـوازي

Al-Ahwaz.com 23    شبكة األحواز لالنترنت

ك  یعـزز وأن والتوحيد والتحریر التحضير معرآة في یسهم سم  ذل ة  بق دون  ، المواطن  في  الم

 .  الميثاق نهایة

 

يم  مدارسه  انشاء في ليسعفوه العرب بأشقائه سيستنصر تحریره فور األحـواز ان .9 ه  وتعل  ابنائ

ه  الحضاریة  العلمية معاهده وانشاء األحواز مرافق وتأسيس ة  واستئصال  وجامعات  من  االمي

يم  وتأسيس  األحواز  ى  التعل نهج  عل وین  والحرفي  والمهني  لعلمي ا ال د  وتك ة  المعاه  العلمي

 .  مجده وللشـعـب أصالته للتراث یعـيد بما وآتابته التاریخ لتصحيح الحضاریة

 

ة  والشيخوخة واألبوة لألمومة رعایة نظام سقيم تحریره فور األحـواز ان .10 شىء  ورعای  للن

رویض  للشـعـب وتـثـقـيف وح  دون لألجسام  وت راف  في  جن راط ا او االحت  اسفاف  ودون الف

ات  في  اة  المباری يقيم  والمباه ا  وس ة  نظام ول  المواهب  لرعای د  والمي ة  ومعاه  المواهب  لتنمي

 .  العلمية واالختراعات الجمالية

 

ور  األحـواز  ان .11 ره  ف يقيم  تحری ا  س صادیا  نظام ستلهما  اقت ة  من  م ه  تكون  االسالم  عدال  في

اجم  ، األساسية االنتاج وسائل ملكية ـدن  المن روات  يةالمع ـية  والث ائل  الطبيـع ة  والوس  الزراعي

ة  هي  المنتجة  األسر وستكون للشـعـب ملكا ، والصناعية ى  القيم ذه  عل ة  الوسائل  ه  والمنتفع

اة  مواردها من حصتها استيفاء حق وللدولة الدولة باشراف بها ة  زآ وارد  لتنمي  وتحضير  الم

 .  وحيدوالت والتحریر التحضير في األحـواز مع واالسهام المتحد

 

ور األحـواز  ان .12 ره   ف ك  من  االسر  سيمكن  تحری ول  تمل سكن  والموقت  المنق ه  وال  وتوابع

ق  ا  لينطل اع  االستثمار  في  منه ا  واالنتف ا  مخصص  هو  مم اج  وسائل  من  له ا  ، االنت  تورثه

  . العامة المصلحة وفق لها واالنتفاع باستثمارها والملتزمين المنتجين البنائها

 

ور  وازـاألح  ان .13 ره تحر ف ـتبر  ی روات  یـع ة  الث ا  العام وم  للمتحد  ملك ة  وتق ة  الدول  األحوازی

 واالسر  الدولة من مشترآة مؤسسات بواسطة او مباشرة وتنميتها استثمارها على باالشراف

 .  المنتجة
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ور  األحـواز  ان .14 ره  ف ـل  تحری ة  الوظائف  سيجع ة  العام شـعـب  خدم ا  لل  لمصالحه  وتحقيق

سـتـغـل  من آل على العـقوبات بأقسى وسيحكم ، ألشقائه ونصرة لوجوده وصيانة ورفاهية  ی

 .  مداورة أو مباشرة ومعـنویا مادیا وظيفته

 

ور  األحـواز  ان .15 ره  ف واطن  لكل  األساسية  الحاجات  سيوفر  تحری ار  مسكن  من  م  واعم

 .  والمورد للعمل وتيسير الریادة بمرافق وتمتع ضروري وتموینوتعليم  وصحة

 

ة  سيصون یرهتحر فور األحـواز ان .16 شـعـائر  ممارسة  حری ة  ال ع  الدیني دینين  لجمي ا  المت  به

 .  السماویة التعاليم مع والمتعـارضة بالقيم المخلة المعـتقدات ماعدا

 

ـواز ان .17 ور األح ره ف ات للمؤسسات سيجيز تحری ة قدیةـالع والمنظم  واالجتماعي

 تـثـقـيف في لتسهم اخرى اعالمية ووسائل والمجالت الصحف اصدار وغيرها واالقتصادیة

ا  اال المطلقة حریتها وسيحمي األحوازي الشـعـب وتحضير وتـعـریف ا  المصير  یمس  م  وم

 .  للقيم یسىء

 

ور  وازـاألح  ان .18 ره  ف ة  سيصون  تحری ل  واالتصاالت  المواصالت  حری  في  اال والتنق

 . وسيادته األحــواز أمن مع تتعارض التي الحاالت

 

ى  عين  فرض األحواز عن الدفاع بریعـت تحریره فور وازـاألح ان .19 ى  مستطيع  آل  عل  عل

ة  وفرض  االخرى الدفاع ووسائل السالح حمل ة  في  االسرة  في  آفای اد  حال دفاع عن    الجه لل

واطن  آل ویـعـتبر K شرف االمة العربية ا  م أداء  ملتزم ة  ب درب  العسكریة  الخدم ا  للت  خالله

 .  ذلك الجهاد استدعى ما اذا واالحتياط والترقب

 

ور  األحـواز ان .20 ره  ف ـد  تحری سية  منحه  وبع ه  الجن دوا  ممن  البنائ وا  األحـواز  في  ول  وآمن

سيادته  وطن  في  وعضویته  واستقالله  ب ـربي  ال ر  الع ـوا  الكبي ه  عن  ودافع سيادة  في  حق  ال

واطن  والي واالستقالل  ا  اذا عربي  م اء  شاطر  م ة  في  األحـواز  أبن يادة  حمای  األحواز  س

دمج  وتحضيره  تطویره  في  وأسهم  واستقالله ده  في  وان ذه  سيحمي  ، متح سية  ه ا  الجن  داخلي

  . حقوقه على تجاوز أو سحبه أو اسقاطه أو تعـطيله أو الحق لهذا انتفاض أي من وخارجيا
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ور  األحـواز  ان .21 ره  ف ة  سيحمي  تحری ة  واالسریة  الشخصية  الحری  المؤسسات  وحری

ع  وسيكون  ام  سواسية  الجمي انون  أم داء  زیجو  وال حریتهم  مصانة  الق ا  االعت ا  ، عليه  ال آم

ـفيذ  یجوز  ة  تن ة  أی واطن  أي بحق  عقوب يم  أو م دون  عابر  أو مق انون  من  نص  ب ـد  الق  وبع

ره  ارتكاب بسبب للعـقوبة أحد تـعـریض یجوز ال آما ، صدوره ة  غي تهم  للجریم رىء  والم  ب

 . الضمانات ومتوفرة وقانونية عادلة محاآمة في ادانته تثبت حتى

 

و  األحـواز  ان .22 ره  رف ـوا  سيصدر  تحری ا  عـف سياسية  الجرائم  عن  عام ة  ال ابقا  المرتكب  س

ـف  ـقوبات  وسيخـف دا  األخرى  الجرائم  عن  الع ة  الجرائم  ماع ام  المجال  ليفسح  األخالقي  أم

   .الوطني  واالستقالل األحـوازیة السيادة ترسيخ في لالسهام الجميع
 

  
  األســـاســـــيـة الســـلــطــــات

  
ور  األحـواز  ان .1 ره  ف سلطات  فصل  سيعتمد  تحری ـعاونها  مع  ال ـدم  ت ازل  وع  أو آل  عـن  التن

سلطة  لرئاسة  وسيختار  اختصاصها  بعـض سا  الدستوریة  ال ى  یحوز  ممن  لألحـواز  رئي  عل

دءا  والمجالس  اللجان تأیيد ة  من  ب ة  الحي  لجن ة  فمجلس  والقری نفس  المدن  فمجالس  المنطق  ب

م  نظام  وسيكون  الوطني المجلس أعـضاء بها یختار التي الطریقة يا  الحك  یكون  بحيث  رئاس

ام  مسؤولين  ) التنفيذیة السلطة - األحـوازیة الحكومة ( الوزراء ومجلس الرئيس  المجلس  أم

ان  - األحـوازي الشـعـب مجلس ( األحـوازي الوطني سلطة  - األحـواز  برلم شریعـية  ال  ) الت

سلطة  وستكون   ضائية  ال ى  القضاء  مجلس  ( الق اآم - حـوازي األ االعل ارة   )  المح  من  مخت

 الدستوریة السلطة بها وتوصي التنفيذیة السلطة ترشحها والخبرة والنزاهة االختصاص ذوى

ا  وتوافق  سلطة  عليه شریعية  ال وطني  المجلس  ( الت سلطة  ) األحوازي  ال ـذیة  ولل  حق  التـنـفـي

سلطة  الصالحيات هاوتخویل تقریرها صالحية الدستوریة وللسلطة العـرفية األحكام اقتراح  لل

  . ممارستها لكيفية التنفيذیة

 

ألف  .2 ة  اللجان  من  المدن  مجالس  لجان  عـضویة  تت ة  االنمائي شائية  واالمني  والحضریة  واالن

صادیة  والریادیة ألف  ، واالقت وطني  المجلس  لجان  وتت شریعية  الدستوریة  اللجان  من  ال  والت

ة  والحضریة واالنشائية واالمنية ائيةاالنم اللجان الى باالضافة والقضائية والتنفيذیة  والریادی

 .  واالقتصادیة
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شاري  المجلس الدولة رئاسة یـعـاون .3 راء  من  المؤلف  االست ة  في  خب شاء  واألمن  التنمي  واالن

 الوزراء مجلس ( التنفيذیة السلطة  اداءمراقبة في لمساعدته ، واالقتصاد والریادة والتحضير

ة  القضاء علي ویشرف ،مشورة غير الملزمة  وتقدیم النصح وال ) الحكومة -  مجلس  والعدال

سلطة  من  والمرشح ، العـدالة رجال خيرة من المختار األعلى القضاء ة  ال  والموصى  التنفيذی

 .  الوطني المجلس في القضائية اللجنة من عليه والموافق الدولة رئاسة من به

 

امام ) القسم  (  داء اليمين الدستوريا تاریخ من تبدأ ميالدیة سنوات خمس الدولة رئاسة مدة .4

 رئاسية لفترة نفسه ترشيح اعادة للرئيس ویجوز ،المجلس الوطني األحوازي والشعب 

  . للتجدید قابلة غير اخرى واحدة

 

رار  .5 ا  الحرب  اعالن  ق د  وایقافه وطني  المجلس  بي ة  مسؤوليته  ویتحمل  األحوازي  ال   ،الكامل

وطني  المجلس وعلى ، القرار اعتماد الدولة رئيس وعلى نظم  ان ال ا  ی شریع  قانون  خاصا  ياـت

 .  بالحروب

 

شأ  .6 سا ـمج ین بهدف   ) وازیةـاألح  شائرـ الع شيوخ  مجلس  ( وازیةـاألح  شائرـ الع رؤساء ل ل

شاري  شائريـ ع لسـمج  وهو توسيع المشارآة الوطنية وتحمل المسؤولية بشكل أآبر ،   است

اون  رئيس  یع دیم  في  ال  اعضاء  شائرـ الع شيوخ  مجلس  واعضاء  ، والمشورة  النصحية  تق

 حرا انتخابا المنتخبون المجلس ضاءـالع باالضافة األحوازي الوطني المجلس في يونـطبيع

شریعـيا  قانونا یصدر الوطني والمجلس ، بـالشع من نظم  ت  ویحدد  شائرـ الع شيوخ  مجلس  ی

 .  وظائفه

  
  

  األســـاســيــة الـمــرافــق
  

اء ا األساسية المرافق یدیر ادارة  مختصون  من ارهم  المرافق  ب يس  یخت ة  رئ وفر  ممن  الدول يهم  تت  ف

 األفضل نحو وتطویره المرافق بادارة والخبرة واالختصاص والمسؤولية لألحـواز األمانة صفات

اء  ویؤلف  بادارته المكلف المرفق أمين ویسمى وزراء  مجلس  المرافق  امن ون  ال  مسؤولين  ویكون

  :  التالي حسب وتصنف وترتب لألحواز األساسية المرافق وتسمى الرئاسة أمام
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  االنـمـائـيـة الــمـرافـــق

 
  : والعلوم البحوث .1
 

 العلمي المجامع .1
 لالبحاث العلمية المعاهد .2
  العلمي التقدم رعایة مؤسسات .3
 . المعـدنية - الحيوانية - النباتية : للثروات والمسح البحوث ادارة .4
  
  
 

 :  التخطيط .2
 

 األمني .1
  االنشائي .2
  الحضري .3
  الریادي .4
  االقتصادي .5

  
  األمــنـيـة الــمـرافـــق

 
 :الداخلية  .1
 

  االدارة .1
  األمن .2
 الدفاع المدني .3
  

 :الخارجية  .2
  

  الرصد .1
  البعـثات .2
  العالقات العربية .3
 العالقات الدولية .4
  

 :الجهاد  .3
  

  الجيش النظامي .1
 الجيش الشعـبي .2
  

 :العـدل  .4
  

  النيابة العـامة .1
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  السجـون .2
  التسجيل العقاري والتوثيق .3
  شؤون القصر .4
  الخبراء .5
  التـنـفـيـذ .6

  
  االنـشــائـيـة الــمـرافـــق

 
 :االسكان .1
 

  التوطن .1
 المدنية العالقات .2
 االسكان .3

  
 

 
  االعـمار .2
  

 العامة االشـغال .1
  

  الــمـرافـــق الحـضـريـة
 

 :الصحة  .1
  

  الصحة البشریة .1
 الوقایة .2
  

 :الطاقة  .2
  

  الكهرباء  .1
  الماء .2
  النفط .3
  الغاز .4
 اي مورارد طـبـيعـية .5
  

 :تموین ال .3
  

  األساسي  .1
 الكمالي .2
  

 :المواصالت  .4
  

  البریة .1
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  البحریة .2
 الجویة .3
  

 :االتصاالت  .5
  

  السلكية .1
  الالسلكية .2
  التصویریة .3
 األقمار .4
  

 :البلدیات  .6
  

  الخدمات .1
  

  الــمـرافـــق الــريـــاديـــة
 

 :التربية  .1
  

  المدارس .1
  المعـاهد .2
 الجامـعـات .3
  

 :التـثـقـيف  .2
  

  منتدیات التـثـقـيف .1
 ماليةمعـاهد الفنون الج .2
  

 :االعـالم  .3
  

  السياحة .1
  اآلثار .2
  الصـحـف .3
  األذاعـة .4
  التلـفـزة .5
  الفـضائيات .6
  االنتـرنــت .7
 اي وسيلة اعالمية حدیثة .8
  

 :الرعایة العقدیة واألوقاف  .4
  

  ادارة التوعية .1
  ادارة األوقاف .2
 ادارة األدیان .3
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 :الرعایة االجتماعـية  .5
  

  الرعـایة الجسدیة .1
  الرعـایة األنسية .2
  ـيخـوخةرعـایة الطـفولة والش .3
  األندیة .4
  الریاضة العـقلية والجسدیة .5

  
  االقـتـصـاديـة  الــمـرافـــق 

 
 العـمل والتأهيل المهـني .1
  
 :الثروات والنفـط  .2

  
  التـنـقـيب .1
  االستـخراج .2
  التصنيع .3
 التسویق .4
  

 :المال واالستثمار .3
  

  النقد .1
  المصارف .2
  االستثمار العـمراني .3
  الریادي .4
 االقـتـصادي .5
  

 :الزراعـة  .4
  

  التزریع .1
  ينالتدج .2
 البحریات .3
  

 :الصناعـة  .5
  

  الصناعة التموینية .1
  الصناعة االنشائية .2
  الصناعة الزراعية .3
  الصناعة االمنية .4
  الصناعة الطبية .5
  الصناعات االخرى .6
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  الوطـــني الـرمـز

  
  : علم األحـواز 

  
  
  

  
  

  األحـوازعلم 

  

 للعـلم مطابقا لألحواز الرسمي العلم شكل أقر قد األحوازي الوطني للمجلس التأسيسي المؤتمر ان

 ثالث عـلى محتویا واشكاال مقاسا الكبرى العـربية الثورة وعـلم العـربية الدول لالعالمو العـربي

  :  األعـلى من هي أفقية مستطيالت

  

 هالل  علـى یحتوي األحمر باللون بمثلث األیسر جانبها من مبتدئة فاألسود ، فاألبيض ، األخضر

ة  ابيض  ة  ونجم شكل  ثماني ون  بيضاء  ال ـدد  ترمز  الل ورات  لع  المثلث  تتوسط  األحواز  شعـب  ث

شهداء االحواز         ) اهللا أآبر   (  ، ویتوسط المستطيل االبيض عبارة       األحمر دا ل باللون االخضر تمجي

ذه                           ا به ر االحواز من االحتالل االیراني وتيمنن ة التي سيلت من اجل تحری وتكریما للدماء الزآي

  . العبارة العظيمة 
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  : الشعـار

  

  المجلس الوطني األحـوازيعار ش

اء  األحـواز  شعار  األحـوازي الوطني للمجلس التأسيسي المؤتمر أقر آما ة  اثن  من  النضال  مرحل

ر  لاج  ور  ، األحواز  تحری ر  وف رر  سوف  األحواز  تحری وطني  المجلس  یق  اجراء  األحوازي  ال

شعب  آل فيها یشارك عامة وطنية انتخابات  المجلس  في  اعضاءه  النتخاب  األحوازي  العربي  ال

وطني  ـد  المجلس  مهمات  ضمن  من  وستكون  ، ال ر  بـع شریع  دراسة  التحری وانيين  وت  خاصة  ق

االحواز  ا  ، ألحواز ا شعار  ضمنها  من  ب ر  آم وطني  المجلس  اق اء  لألحواز  شعاره  ال ة  اثن  مرحل

 : التالي النحو على والثورة النضال

 تحتوي دائرة صدره في یحتضن ، الغاشم االجنبي للمستـعـمر والتحدى للقوة رمزا العـربي النسر

وطني  للتالحم ترمز قبضتين یعـلوها العـربي والخليج األحـواز خارطة على ومي  ال  اجل  من  والق

 األحـواز  تحریر نحو األحـوازیة لألجيال الطریق ینير الحریة مشعـل وخلفهما ، األحـواز تحریر

  .  الفارسي االحتالل من
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  :خارطة األحـواز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  األحـوازخارطة 
  
  
  
  الــقـــومــي األلــتـزام

  
  :  المواطنة قسم

 
يه للعـمل الدائم فيه آل مواطن أحوازي او مستوطن من الوطن العـربي او مقيم فيه او وافدا ال

 :عـليه ان یقسم القسم التالي 

باهللا العـظيم وبمعـتقدي  عـن نفسي وبأیة صفة لي اقسم -----------------------------------انا 

اجاهد لتحریر األحواز وتحقيق سيادته وعـروبته وترسيخ قيمه وأن أعـمل لخيره  عـلى ان

لي وألسرتي ، وأن ) دستوره ( ذ ميثاقه ایمانا وهـدفا وتطویر مرافقه وتنمية موارده وأن اتخ

  .احتفظ باسراره وال أبوح بها اال للمرجع األحوازي المختص 

  وأن أآرم رمزه القومي عـلما وشعـارا 

 من ینتـقـص من سيادته أو عـروبته أو من یتآمر عـليه دافعوأن أودي واجباتي آاملة نحوه وأن أ

ة والموعـظة الحسنة والوسائل المشروعـة آل مواطن یتجاوز حقوقه أو یخونه وأن أجابه بالحكم

  .لمختصة بذلك وصالحياته او یهمل واجباته واعالم المراجع ا
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عـربي وأن أعـمل  الوطن الالدفاع عنأن أسهم في تكوین مجتمع حضاري قـومي قادر عـلى و

  . ------------------------قسم أنا لتحقيق الوحدة العـربية بكل هذا أتعهد وألتزم وعـلى آل هذا ا

  :  قسم المسؤولية
 
 بمسؤولية  یكلف  عربيين  ابویين من عربي مواطن اي أو عربيين أبویين من أحوازي مواطن آل

 : التالي القسم یقسم أن عليه األحـواز في

اهللا  أقسم لي صفة وبأیة نفسي عن ---------------------------------------------- اأن  العظيم  ب

ة  بكل  --------------------------- مسؤولية اتحمل أن على وبمعتقدي وم  وأن واخالص  أمان  أق

ا  وأن عزم بكل بي المناطة بالمهام ة  بكل  أؤدیه وح  فال  أسراها  احفظ  وأن دق ا  أب القول  ال به  وال ب

ة  وال ایحاء  او باالیماء وال باالشارة وال بالكتابة يلة  بأی ى  للمرجع  اال اخرى  وس  األحوازي  األعل

 .   المختص

 وان اتنزه عن ارتكاب الجرائم وعما یضر المصلحة العامة أو ما یتعارض معها أو یعـطل تقدمها

ره وت                 ه وأن اعمل لخي يادته وعروبت ة     وان أجاهد لتحریر األحـواز وتحقيق س ه وتنمي طویر مرافق

ه  ذ ميثاق وارده ، وأن اتخ ا       م وطني علم زه ال رم رم رتي وأن اآ ي والس دفا ل ا وه ومي ایمان الق

ه أو من       وشعـارا ، وان أؤدي واجباتي آاملة نحوه وأن أحارب من   يادته أو عروبت تقص من س ین

ه وصالحياته أو یهمل وا     ه یتآمر عليه أو یخونه وأن أجابه آل مواطن یتجاوز حقوق ة   جبات بالحكم

ى      والموعظة الحسنة والوسائل المشروعة ،   ادر عل ومي ق وأن أسهم في تكوین مجتمع حضاري ق

زم و      وأن أعـمل لتحقيق الوحدةالعربي ،  الوطن الدفاع عن ـهد والت ذا اتع ـربية بكل ه ى آل   الع عل

   .--------------------------------- هذا أقسم أنا

  
  األســاســـيــة الــمــطـــالـــب

وطني   يكم المجلس ال ه ال دم ب ضمنه من عناصر یتق ا ت ومي األحوازي بكل م اق الق و الميث ذا ه ه

نح األحـوازي عبر أمانة االعالم األحوازي یلتمس مناصرة شـعـب األحـواز على هذا األساس وم         

ویر               داد والتن ـهود ومراحل األع ادىء والع قيادة األحـواز التأیيد والمناصرة وفق المضامين والمب

ذه المناصرة بتحقيق المطالب األساسية                        ـعزیز ه تمس ت ا یل ا ، آم ة آنف والتحریر والتحضير المبين

 :التالية 

ـ    .1 نح األحـ ة بم سلطات االیراني ة ال ـواز ومطالب ـروبة األحـ ـلى ع د ع تقالل التأآي واز االس

  .الكامل الناجز واالعـتراف بحقه بالسيادة على أرضه وشـعـبه وثرواته 
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سيادة األحـواز       .2 الم ب ـرب ودول الع مناصرة األحــواز للحصول على اعـتراف االشقاء الع

ة      صانة والحمای ـثليه الح ـثاته ومم نح بع ه وم ع اجهزت ـامل م سلطاته والتع ـتراف ب واالع

  . عن حقوقه والدفاع عن سيادته الممكنة من التعـبير

دول                 .3 دارس داخل األحـواز وال تح م مساعـدة المجلس الوطني األحوازي مادیا ومعـنویا بف

دارس            تح م ه بف سماح ل العـربية ليتمكن من تعـليم ابنائه وتأهليهم للمرحلة االستقاللية ، وال

  .للنشىء ومعاهد لمحو األمية في الدول العربية 

ر             مساعدة المجلس الو   .4 اده في التحری طني األحوازي مادیا ومعـنویا ليتمكن من متابعـة جه

  .واالستقالل 

ـمل         .5 م بالع سماح له ة وال واز باالقام ـب األح ن شع شردین م رین والم سماح للمهج ال

ى                     ـودتهم ال سير ع اتهم وتي نهم من ممارسة حری ـرب وتمكي ومعاملتهم معاملة االشقاء الع

    .األحـواز لتحریره 

اری .6 افة ت ا  اض ى الت ـربي وال شرق الع اریخ الم واز لت ـربية  خ األح ة الع ي واالم ریخ العرب

ـ ر     واع ى ذآ د عل يه بالتأآي ـواز وأراض سمية وضع األح ي ت صحيحة ف سميات ال تماد الت

ة                     دال من آلم ة وذآر شعـب األحـواز ب األحـواز بدال من خوزستان أو األراضي االیراني

  .واز بدال من االراضي االیرانية الشعـوب االیرانية وتسمية أراضي األحـ

فر     .7 وازات س نحهم ج ـربية بم دول الع ى ال وازیين ال شردین األح رین والم ساعـدة المهج م

  .مؤقتة بدال من الجوازات االیرانية 

س  ـواز والمجل عب األح ساعـدة ش رار م دقاء واألح قاء واألص صر األش ه یستن ا فان وختام

قائه وأصدقاءه          الوطني األحوازي وتمكينه من احقاق هذا ا       شعـب األحوازي أش لحق ویعاهد ال

  .وأحرار العالم بأن الشعـب األحوازي سيرد التحية بأحسن منها 

  واهللا أآبر والمجد لألمة والعـزة للعـروبة واألسالم

  وانه لجهاد حتى النصر والتحریر

  المجلس الوطني األحـوازي
  أمانة االعالم األحـوازي
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